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w Nya badet kommer att kosta 300 miljoner kronor

i korthet
Skridskoåkare bör
söka sig inomhus
TÄBY Våren kommer med
stormsteg och nu är slut på
säsongen för skridskoåkning
på sjöarna.
Det finns is, men den håller
på att försvinna.
– Isarna är absolut inte
lämpliga att vistas på, säger
Thomas Rüdén, fritidschef i
Täby kommun.
Alla skridskointresserade
hänvisas i stället till Tibble
ishall och Hägernäs ishall.  
Ishallarna används flitigt av
föreningar och allmänheten.

Bara en fältare för
8 000 ungdomar

Den nya simhallen ska byggas alldeles bakom nuvarande Tibblebadet, enligt Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande.
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Ny simhall men
utan äventyrsbad
Gripestam: ”Ska ha samma funktioner som i dag”.
Nu är det klart var Täbys
nya simhall ska ligga:
Bara ett stenkast från
Tibblebadet som rivs de
närmsta åren.
Den som hoppats på
rutschkanor och äventyrsbad lär dock bli besviken.
Slitna Tibblebadets framtid har
stötts och blötts i flera år. Och nyligen konstaterades att anläggningen måste rivas.
Nu kan Lokaltidningen Mitt i
Täby avslöja att det blir ett nytt
badhus – bara några meter från
det gamla.
Den nya anläggningen ska byggas på nuvarande Tibblebadets
baksida, där det i dag är parke-

ringsplatser. Beskedet kommer
från Mats Hasselgren (FP) som är
kultur- och fritidsnämndens ordförande, samt Leif Gripestam (M),
kommunstyrelsens ordförande.
– Det här är en tomt som det är
lätt att bygga på. Dessutom är det
ett väldigt bra läge med närhet
till kommunikationer, skolor och
Täby centrum, säger Leif Gripestam.
Han berättar att Tibblebadet
kommer att kunna överleva precis
fram till invigningen av den nya
hallen. Tanken är att simundervisning och annan verksamhet ska
kunna fortsätta som vanligt medan bygget pågår.
Prislappen för  det nya badet ligger på ungefär 300 miljoner kronor. Finansieringen kommer
bland annat att ske med hjälp av
pengar från markförsäljningar.
Det kan även bli aktuellt med lån.

Pengarna räcker dock inte till några vågmaskiner, rutschkanor eller
andra mer äventyrliga inslag.
– Vi har sagt att en ny simhall
ska ha ungefär samma funktioner som i dag. Men än så länge är
inga beslut fattade. Platsen och
utformningen utreds fortfarande.
Planen är att börja bygga runt
2014. Ungefär tre år senare ska
det vara fritt fram för den som vill
hoppa i för ett dopp.
Conny Fogelström (S), oppositionsråd, tycker att den utpekade
platsen är bra.
– Men även andra förslag har
varit intressanta. Inte minst galoppfältet där ett badhus skulle
kunna fungera som bullervall ut
mot E18 för dem som så småningom ska bo i området.
Hans parti har föreslagit en idétävling där barn och ungdomar
får vara med och utforma den

nya simhallen. Conny Fogelström
hade gärna sett en äventyrsdel.
– Täbys befolkning växer. Om
kommunen inte bara ska vara en
sovstad behövs saker som attraherar människor och ger liv även på
kvällar och helger.
Representanter från kommunen
har rest runt i Sverige och Tyskland för att titta på olika lösningar.
Bland idéerna finns en rehabavdelning. Där skulle bland annat
bassänger med lite varmare vatten kunna användas i vårdsyfte.
Vad som händer med tomten där Tibblebadet står i dag är
oklart. Däremot är det bestämt att
idrottshallarna ska renoveras och
leva vidare.
l Viktor Ginner
viktor.ginner@mitti.se
tel 550 550 93

w   Vad vill du att det ska finnas i den nya simhallen?
Massum Mohammed, 32, Täby:
”Jag hoppas det blir
ett större gym. I dag
är det ofta trångt
och mycket folk när
man går och tränar.”

Ingela Sundbom,
56, Täby:
”Om det nu ska
byggas nytt kunde
man väl satsa på ett
äventyrsbad för att
locka fler besökare.”

Per Kasperi, 18,
Täby:
”Ungefär samma
som i dag fast gärna
med lite mer lekfulla
funktioner för barn
och unga.”

Beatrice Sensoli,
16, Täby:
”Jag hoppas det blir
varmare vatten i
bassängen. Annars
tycker jag det funkar
bra som det är i dag.”

TÄBY Kommunens socialdemokrater slår ett slag för fler
fältassistenter.
I dag finns bara en, och
denna person har att jobba
med 8 000 unga.
Det ger en fullständigt
orimlig arbetssituation, anser
Agneta Bjerregaard (S), andre
vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden.
– Det är anmärkningsvärt
att kommunen i praktiken
avvecklat denna värdefulla
verksamhet de senaste åren.
Många unga i Täby faller i dag
mellan stolarna och det är just
denna grupp som fältassistenterna varit så bra på att fånga
upp, säger hon.

Täby i topp med
privatiseringar
TÄBY Kommunen har
privatiserat fler verksamheter än någon
annan kommun i landet,
enligt en kartläggning
som Dagens Samhälle
har gjort.
Mellan 2001 och 2010
har andelen ökat från
sex till 14 procent.
Men skillnaderna är
stora, Fagersta har nästan inga privata inslag
alls i sina verksamheter.

Lampor kan störa
radiosignaler
TÄBY Elsäkerhetsverket har
fått ytterligare anmälningar
om att de strömsnåla ledlamporna kan orsaka radiostörningar.
En kvinna som köpt
ljusslingor i en butik i Täby
i december 2011 upptäckte
att fjärrlåset till bilen slutade
fungera.
Bilverkstaden hittade inget
fel. En månad senare fick kvinnan tips om att det kunde
bero på led-lampor hon hade
på huset och när hon drog
ur kontakten hade hon inga
problem med fjärrkontrollen
till billåset.
En annan anmälan om ledlampor gäller en färjeresenär
utanför Lysekil. Resenären
noterade att bilradion slutade
fungera när han körde på och
av färjan och då passerade
trafikljus med lysdioder.

